
 اطالعیه برگزاری نخستین جشنواره دانشجویی پویش نصیر

 با سالم و عرض ادب

ی و عملی دانشجوی-های علمیفعالیت یسازی و توسعهستای فرهنگراانجمن علمی مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نظر دارد در 

ی ی با محوریت موضوعاتدستاوردهای دانشجویان دانشکده مهندسی برق دانشگاه، مصادف با آغازین روزهای سال تحصیلی جاری جشنواره ها وانعکاس فعالیت

 که در ذیل اطالعیه آمده است، برگزار نماید.

تداوم آید. امید است که دعوت به عمل می های علمی دانشجویی و دانشجویان فعال عزیز جهت شرکت و همراهی دراین رویدادلذا از اساتید محترم، گروه

 رشد و پویش دانشجویان عزیز در نیل به اهداف نظام آموزش عالی کشور باشد. ای وموجب افزایش نشاط علمی درون دانشکده این گونه رویدادها برپایی

 محورهای اصلی جشنواره:

 های علمی دانشجویی دانشکدهها و گروهمعرفی انجمن -

 فعال دانشجویان های دستاورد نمایش -

 دانشجویی های مجموعه سالیانه عملکرد از گزارشی -

 شجوییندا های فعالیت سنجش و بررسی امکان -

 دانشجویان عملی-علمی اطالعات تبادل آزاد فضای ایجاد -

 دانشجویی مختلف های گروه با داشجویان آشنایی -

 های دانشجویینحوه مشارکت اساتید و گروه

 1395شهریور  19 تا تاریخ همکاریاعالم آمادگی جهت  -1

 جهت نمایش پژوهشیسازی دستاوردهای آماده -2

 و ارائه گزارش کارگروه معرفی  -3

 نکات قابل توجه:

 خواهد شد. و مسائل پیش روی جشنواره تشریح نحوه حضور جشنواره کمیته برگزاری ایطی جلسه، شده اعالم آمادگی تا تاریخ معین بعد از -

 توانند نظرات و موارد پیشنهادی خود را با ما در میان بگذارند.ها میاساتید محترم و گروه -

 نحوه مشارکت دانشجویان

 1395شهریور  19عملی مرتبط با رشته تحصیلی و ارسال آن تا تاریخ -دستاورد علمی نامهطرحآماده کردن  -1

 آماده سازی دستاورد خود تا زمان برگزاری جشنواره -2

 روزهای جشنواره نمایش و معرفی کار نهایی در -3

 نکات قابل توجه:

 توانند چه به صورت فردی و چه گروهی، دستاوردهای علمی و عملی خود را ارائه نمایند.دانشجویان عزیز می -

 ارائه آن خواهد بود. و بررسی آن از طرف کمیته جشنواره امکان نامهطرحبعد از ارسال  -

  های رسمی دانشجویی دانشکده و یا نهادی دیگر باشد.مجموعه نامه،پایان این دستاوردها نباید مربوط به -

 

 با تشکر

 انجمن علمی مهندسی برق

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


